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Workshop - Ευθυγράμμιση Ομάδων
/ Team Alignment         
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Συνοπτικό πρόγραμμα

Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα (και 1 ημέρα προετοιμασία με την ομάδα)

Το σεμινάριο
Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι τα στελέχη της
διοικητικής ομάδας να αναγνωρίσουν τις περιοχές που
θα πρέπει μαζί να δουλέψουν ώστε να δημιουργήσουν
μία ομάδα που αποδέχεται ένα πλάνο εναρμονισμένων
ενεργειών το οποίο θα οδηγήσει στην επίτευξη κοινά
αποδεκτών στόχων. 
Πως αναγνωρίζουμε την ανάγκη για εναρμόνιση της
ομάδας:
• Χαμηλά επίπεδα απόδοσης και ποιοτικής 

υλοποίησης του έργου 
• Διαφορετικές προτεραιότητες και στόχοι
• Έλλειψη ειλικρινούς επικοινωνίας και

εποικοδομητικής διαφωνίας
• Κακή ψυχολογία 

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής ημέρας
η ομάδα αλλά και κάθε επαγγελματίας χωριστά θα:
• Eίναι σε θέση να αναγνωρίσει τις περιοχές που θα

πρέπει ο ίδιος προσωπικά αλλά και ως μέλος μίας
ευρύτερης ομάδας να δουλέψει ώστε να αποτελεί
αναπόσπαστο μέλος αυτής

• Eίναι σε θέση να επαναπροσδιορίσει τις διαδικασίες
λειτουργίας της ομάδας, πως αυτές λειτουργούν
αποτελεσματικά και ποια θα πρέπει να είναι 
η συμβολή του κάθε μέλους, ανάλογα με τα χαρακτη -
ριστικά του

• Έχει διαμορφώσει ένα όραμα και στόχους που θα
μοιράζεται με όλη την ομάδα 

• Έχει περιγράψει με λεπτομέρεια ένα πλάνο δράσης
υλοποίησης των κοινών στόχων, με ανάλυση των
ευκαιριών αλλά και των τρόπων που θα 
αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που προβλέπεται 
να εμφανιστούν

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική αλλά κυρίως
πρακτική κατάρτιση (αναλογία 30% με 70% αντίστοιχα)
με στόχο την βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της
ομάδας όταν αυτή δουλεύει αποτελεσματικά, έχοντας
κοινό όραμα, συμφωνημένο και κοινά αποδεκτό πλάνο
δράσης.

• Δουλεύουμε με την ομάδα τις προκλήσεις που καλούνται
να αντιμετωπίσουν αυτή την εποχή καθώς και το επίπεδο
εμπιστοσύνης και συνεργασίας τους (στάδιο
προετοιμασίας πριν το σεμινάριο:
▫ Συλλέγουμε, μέσω συζήτησης που προηγείται της

ημερήσιας εκπαίδευσης, πληροφορίες σχετικές με
τις προκλήσεις της ομάδας

▫ Συλλέγουμε μέσω ερωτηματολογίου που έχει
συμπληρωθεί πριν τη συνάντηση μας, στοιχεία
σχετικά με τη λειτουργία της ομάδας σήμερα

•  Η έννοια της εναρμόνισης της ομάδας: 
▫ Ποια στοιχεία είναι αυτά που τη χαρακτηρίζουν
▫ Τι πετυχαίνουμε μέσω της εναρμόνισης της ομάδας

• Ο ρόλος του κάθε μέλους της ομάδας στην προσπάθεια
της εναρμόνισης:
▫ Ανάθεση ρόλων στα μέλη της ομάδας με βάση τα

προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε μέλους
▫ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και υποστήριξη όπου είναι

απαραίτητο
• Επικοινωνία μέσα στην ομάδα:
▫ Διαδικασίες για την αποτελεσματική επι κοινωνία

μεταξύ των μελών της ομάδας
▫ Σχεδιασμός και οργάνωση επιτυχημένων

συναντήσεων (meetings) 
▫ Επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των μελών

της ομάδας
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου:
▫ Περιοχές που δουλεύουν αποτελεσματικά
▫ Περιοχές που επιδέχονται βελτίωσης 

• Πλάνο δράσης για τις επόμενες ημέρες:
▫ Δημιουργία ενός κοινού στόχου/στόχων, διαμόρφωση

προτεραιοτήτων και δράσεις για τις επόμενες ημέρες
• Η διαδικασία του Follow up:
▫ 60 ημέρες μετά την εκπαίδευση πραγματοποιείται

συνάντηση όπου η ομάδα παρουσιάζει τη διαχείριση
της αλλαγής μέσω του πλάνου που έχει διαμορφωθεί,
τα ‘μαθήματα’ αυτής της διαδικασίας και οι πιθανές
απαραίτητες βελτιώσεις και αλλαγές
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